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Працюємо  разом  із  підручником:

дізнаємося нове
міркуємо,
відповідаємо

вивчаємо правила
Школи майстерності

творимо красу

спостерігаємо,
досліджуємо

словничок
«Умілі руки»

Дорогі  друзі!
Вітаємо вас — найстарших серед учнів початкової шко-

ли — і запрошуємо продовжити подорож у світ творчості 
разом із новим підручником. На його сторінках продо-
вжить роботу Школа майстерності, в якій вас будуть су-
проводжувати вірні друзі-майстри: Шишечка, Голочка, 
Дротинка, Папірчик і Глинчик. 

З ними ви будете створювати нові вироби, здійснювати 
технологічні проекти і вдосконалювати свою майстерність. 
Ви зможете створювати гарні та корисні речі, які прикра-
шають та оживляють побут людей. 

Ви навчитеся дивитися на світ предметів очима техно-
лога, дослідника, конструктора, дизайнера, у розділі «Ка-
лейдоскоп професій» дізнаєтеся, яких типів бувають про-
фесії, як люди їх обирають, які якості потрібні, щоб стати 
фахівцем у певній галузі виробництва, ознайомитеся зі 
знаряддями та предметами праці людей різних професій, 
з особливостями трудової діяльності в різних сферах.

Майстрині Майстри

Шишечка Голочка Дротинка Папірчик Глинчик

Сподіваємося, що всі знання, набуті вами на уроках тру-
дового навчання, стануть у пригоді в подальшому житті, 
а вироби, виготовлені разом з нами, порадують вас. 

Тож ласкаво просимо до Школи майстерності!
Творчих вам успіхів!

З повагою ваші друзі — автори підручника
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ВСТУП

ЯК  ЗРОБИТИ  СВІТ  ПРИВАБЛИВИМ?
ХУДОЖНЄ  КОНСТРУЮВАННЯ  (ДИЗАЙН)

На які товари передусім ви звертаєте увагу, коли 
відвідуєте магазин? Зрозуміло, на ті, що бажаєте 
придбати. Але серед них особливо впадають в око 
такі, що приваблюють своєю зручністю, красою, 
яскравою упаковкою, незвичною формою, тобто 
зовнішнім виглядом, а по-іншому — дизайном.

Дизàйном називають не лише зовнішній вигляд 
виробу, але й сам процес його створення. Тих, 
хто займається художнім проектуванням та кон-
струюванням, називають дизайнерами. Дизайн 
(у перекладі з англійської мови) означає проект, 
малюнок, вид.

Чому дизайну будь-якого виробу надають 
такого великого значення? Завданням дизайне-
ра є створення зовнішнього вигляду виробу. Кожне 

підприємство запрошує художників-дизайнерів, які при-
думують, як буде виглядати виріб у цілому і кожна його 
деталь, а також створюють єдиний стиль оформлення всіх 
виробів підприємства, щоб його продукція виділялася на 
ринку серед іншої подібної своєю естетичною привабли-
вістю.

Коли ти заходиш у магазин, який саме товар 
привертає твою увагу? Чому покупець обирає 
товар за його привабливістю? Чим іще при-
ваблює товар? 
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Порівняй  упаковки йогуртів різних фірм. Чим від-
різняється дизайн їх упаковок?

Справжній майстер повинен не тільки знати матеріали, 
їх властивості, уміти добре володіти інструментами, пла-
нувати майбутню роботу, а як дизайнер — утілювати май-
стерність і фантазію у своїх виробах, тобто працювати над 
їх зовнішнім виглядом.
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КОНСТРУЮВАННЯ РУХОМИХ 
МОДЕЛЕЙ ІЗ КАРТОНУ І ПАПЕРУ

Звичайно, багато з вас, ще малими, бавили-
ся іграшками, які могли рухатися. Чи замислю-
валися ви, як вони діють? Деталі іграшок руха-
ються завдяки простому механізму — важелю.
 
Вàжіль — це предмет (або деталь пристрою), що 
може обертатися навколо нерухомої точки опори 
й служить для піднімання вантажу або для пере-
міщення частин пристрою.

Для прикладу пригадай, як по-
будовані звичайні ножиці. Це два 
металевих леза (з ручками-кільця-
ми для пальців), які можуть оберта-
тися навколо нерухомого гвинта-
осі, що скріплює їх посередині.

Ти, мабуть, спостерігав за тим, 
як дорослі зрушують із місця дуже 
важкі предмети. Як вони це роб-
лять? Для цього ще в давнину люди 
вигадали простий пристрій — пали-
цю-важіль. За допомогою такого 
механізму споруджувалися знаме-
ниті єгипетські піраміди. Для будів-
ництва піраміди використовували 
великі кам’яні блоки вагою від 25 
до 300 кг. Для підйому таких блоків 
будівельники й використовували 
прості механізми — важелі, клин.

Майстер-конструктор має добре знати властивості 
різних матеріалів, з яких доводиться щось виготовляти. 

Найпоширенішими матеріалами, які використовують для 
виготовлення рухомих іграшок і моделей, є папір, кар-
тон, фанера, деревина, і частково — метали. Приводять-
ся в рух іграшки за допомогою важелів, з’єднаних м’яким 
дротом або нитками.

Піраміди будували за допомогою важелів

Ковалі

Чому іграшки називають рухомими? Який меха-
нізм приводить їх у рух? Які інструменти створені 
за принципом важелів?

Рухома іграшка
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Розглянь уважно фото рухомих тваринок, ска-
жи, де в них, на твою думку, використано важелі. 
Обери тваринку, яка тобі більше сподобалася. 
Подумай, у якій послідовності ти будеш її виго-
товляти.

Рухома іграшка «Сонечко»

Наші помічники:
 • картон 
 • кольоровий папір
 • олівець
 • ножиці
 • клей ПВА
 • пензлик
 • циркуль
 • серветка
 • дріт

Наші помічники:
• картон 
• кольоровий папір
• оліівець
• ножиці
• клей ПВА
• ппееннззллиикк
• циркуль
• серветка
• дріт

Рухому іграшку «Сонечко» робимо так:
1. За допомогою циркуля накресли та виріж тулуб і кри-

ла сонечка.
2. Виготов із дроту механізм рухомого кріплення. Для 

цього відріж шматок дроту завдовжки 2,5 см. Склади його 
навпіл і закрути одну сторону за малюнком, утворюючи 
петлю. Виготуй два такі механізми.

3. Наклади крила на тулуб і зроби циркулем або шилом 
проколи для кріплення рухомого механізму.

 

4. Устав в отвори дріт і розведи його кінці в сторони. 
З лицьового боку притисни пальцем петельку. 

5. Оздоб сонечко аплікацією,  приклеївши очі, вусики 
та крапочки-кружечки.

ВИГОТОВЛЕННЯ  РУХОМИХ  
ТВАРИНОК
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Творимо красу
У вільний час виготуй рухому іграшку — жабку. 
Зверни увагу на те, як кріпляться рухомі деталі. 

Іграшка-дергунчик «Котик»

Наші помічники:
 • картон 
 • кольоровий папір
 • шаблон
 • олівець
 • ножиці
 • клей ПВА
 • пензлик
 • серветка
 • дріт
 • голка з великим 
вушком

 • котушкові нитки

Іграшку «Котик» робимо так:
1. За шаблоном на зворотному боці картону обведи 

тулуб і голову тварини. Виріж фігурку по контуру.

Наші помічники:
• картон 
• кольоровий папір
• шаблон
• олівець
• ножиці
• клей ПВА
• пензлик
•• ссееррввееттккаа
• дріт
• голка з великим 

вушком
• котушкові нитки

2. Так само обведи та виріж пари передніх і задніх лапок, 
хвіст.

3. Наклади із зворотного боку  на тулуб спочатку пару 
передніх лап, зроби циркулем або шилом проколи для крі-
плення рухомого механізму.

4. Устав в отвори дріт і розведи його кінці в сторони. 
З лицьового боку притисни пальцем петельку. 

5. Так само рухомо прикріпи до тулуба пару нижніх лап. 

6. Зі зворотного боку іграшки голкою зроби проколи в 
кожній лапці й ниткою зв’яжи деталі верхніх і нижніх лапок, 
а потім з’єднай їх довшою ниткою із хвостом, як показано 
на схемі та фото.
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7. Оздоб іграшку аплікацією, використовуючи різні ма-
теріали (нитки, тканину, кольоровий папір, ватні диски, 
стрічки, блискітки, намистинки).

Творимо красу
У вільний час зроби іграшку-дергунчик «Ведме-
дик». 

 

Галерея дитячих робіт

СЮЖЕТНІ ВИТИНАНКИ

Пригадай, який вид декоративно-ужиткового мис-
тецтва називають витинанками. Від чого походить 
їх назва? На які види вони поділяються?

Сюжетні витинанки Т. Крамаренка і В. Корчинського

У давнину витинанки використовували для оздо-
блення стін, вікон, полиць, груб, печей. Як пра-
вило, традиційна витинанка містить сюжет

(предмет зображення) — за ним можна було прочитати, 
що відбувається в селі, хто народився, де весілля чи хрес-
тини, які були свята. Для кожного регіону України харак-
терні свої особливості витинання, і навіть у межах сіл од-
нієї області можна спостерігати різницю у візерунках.

Витинанки доповнюють хатні розписи
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На Подніпров’ї та Прикарпатті витинанки наклею-
вали повздовжніми стрічками попід стелю, по сво-
локу, навколо вікон, доповнюючи хатні розписи. 

Для Поділля властиві два типи розташування витинанок на 
стінах — шпалерний і килимовий. Тут вони побутували в 
поєднанні зі шкіряними прикрасами, настінними розписа-
ми, вишиванками, збагачуючи свої форми й орнаменталь-
ні мотиви. На Житомирщині витинанки мали прямокутну 
форму, ними прикрашали полички й мисники.

На Вінниччині витинанки легші за розмірами, але більш 
складні за гамою кольорів. Це настінні витинанки з умов-
ним зображенням дерев, птахів і людей, які згодом фарбу-
ють у різні кольори. Витинанки Дніпропетровщини перегу-
куються з петриківським розписом, але в кожній паперовій 
прикрасі проглядається обличчя окремого майстра як 
творчої особистості.

Витинанки Хмельниччини відрізняються від інших ве-
ликими розмірами. Їх виконують у червоному, жовтогаря-
чому та темно-зеленому кольорах і використовують для 
оформлення стін інтер’єру.

При всій подібності, витинанки різних місцевостей 
мають самобутні риси, притаманні лише цьому певному 
регіону.  

Чим відрізняються витинанки різних регіонів Укра-
їни? Дізнайся, які особливості мають витинанки 
твого регіону.

Сюжетні витинанки Г. Ямчинської (Житомирщина)

О. Шинкаренко. Коники
(Вінниччина)

                      Свято                                             Чарівний кіт
Сюжетні витинанки Л. Мазур (Хмельниччина)

Л. Проценко. Під деревом
(Дніпропетровщина)
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КОМПОЗИЦІЯ 
«АЖУРНІ  ДЕРЕВА»

Витинанки — це чудовий витвір наших предків, 
один із видів українського декоративно-ужитко-
вого мистецтва. Витинанки мають надзвичайні 

можливості для символічного чи реалістичного відобра-
ження природи. На контрастному фоні особливо чітко 
вирізняються силуети чорних стовбурів дерев і контури 
кущів. Силуети всіх природних форм у витинанках узагаль-
нюють і стилізують, уникаючи дрібних деталей. Спробуй 
створити ажурні силуети казкових дерев.

Наші помічники:
 • картон-основа
 • кольоровий папір
 • олівець
 • ножиці 
 • клей ПВА
 • пензлик
 • серветка

Композицію «Ажурні дерева» робимо так:
1. Підбери контрастні кольори картону-основи й кольо-

рового паперу для витинанки.
2. Загни аркуш кольорового паперу на ширину поло-

винки дерева.
3. За шаблоном або власним задумом від лінії згину 

нанеси на папір контур половинки дерева.

КОМПОЗИЦІЯ 
«АЖУРНІ ДЕРЕВА»

Наші помічники:
• картон-основа
•• ккооллььооррооввиийй ппааппіірр
• олівець
• ножиці 
•• ккллеейй ППВВАА
• пензлик
• серветка

4. Виріж по контуру.
5. Не розгортаючи силует від лінії згину, нанеси і виріж 

візерунок.
6. Так само виріж інші дерева, різні за розміром і фор-

мою. Виклади їх на картоні-основі, враховуючи плановість 
композиції.

7. Поступово змащуй дерева-витинанки зі зворотно-
го боку тонким шаром клею ПВА та приклеюй на картон-
основу, починаючи з дальнього плану. Готову роботу ви-
суши під пресом.

Творимо красу
У вільний час створи суцільну симетричну вити-
нанку дерева з тваринками.

СЮЖЕТНІ КОМПОЗИЦІЇ
Ти вже навчився вирізати ажурні дерева і ство-
рювати пейзажну композицію з них. Якщо допов-
нити її силуетами тварин з відомих тобі казок, 

то утвориться сюжетна композиція, яка зображує героїв 
й ілюструє події казки чи оповідання.

При розміщенні персонажів пам’ятай про розмір пред-
метів, розміщених на першому і другому планах. Для ви-
разності використовуй контрастні кольори.
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СЮЖЕТНА  КОМПОЗИЦІЯ 
«У  КАЗКОВОМУ  ЛІСІ»

Розглянь кожну сюжетну витинанку. Фрагмент 
якої казки вона ілюструє? Пригадай головних ге-
роїв і сюжет казки.

Наші помічники:
 • картон-основа 
 • кольоровий папір
 • олівець
 • ножиці 
 • клей ПВА
 • пензлик
 • серветка

 
Сюжетну композицію «У казковому лісі» робимо так:

1. Придумай, до якої казки ти будеш виготовляти 
сюжетну аплікацію.

СЮЖЕТНА  КОМПОЗИЦІЯ 
«У КАЗКОВОМУ ЛІСІ»

Наші помічники:
• картон-основа 
•• ккооллььооррооввиийй ппааппіірр
• олівець
• ножиці 
•• ккллеейй ППВВАА
• пензлик
• серветка

2. Пригадай казкових персонажів і події, які відбувають-
ся в казці.

3. Продумай, яким буде зображення: темним на світло-
му чи світлим на темному. Скористайся шаблонами або 
сам намалюй контури героїв казки.

4. Виріж силуети персонажів казок. Деревам, будинку 
надай ажурності, зробивши від згину вирізи. 

5. Розмісти героїв та їх оточення на основі, враховуючи 
плановість.

6. Змасти клеєм і поступово, починаючи з дальнього 
плану, охайно приклей усі елементи композиції. Пам’ятай, 
що симетричні елементи потрібно приклеювати від 
центра.

Творимо красу
У вільний час створи  аплікаційну витинанку до 
казки, використовуючи папір різних кольорів. 

Вовк і їжак

Казка про півника

Казка про лиску
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ОРИГАМІ

Який вид мистецтва називають оригамі? Який ма-
теріал використовують для виготовлення виробів 
у техніці оригамі? Які умовні позначення прийняті 
в оригамі?

У 1, 2 та 3 класах ми навчилися виготовляти площинні 
оригамі, з яких складали аплікаційні композиції.

Найпопулярнішим в оригамі є мистецтво складан-
ня об’ємних фігур. За допомогою цієї техніки мож-
на виконати оригамі тварин, людей, предметів 

меблів, техніки,  навколишнього світу і багато чого іншого. 

                              Воїн                                          Меблі       

Галерея дитячих робіт
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      Гоночний автомобіль                             Носоріг

Створити об’ємне оригамі можна 
трьома способами

1. Звичайне оригамі з використанням квадратного 
листка паперу. Наприклад, японський журавлик. 

2. Кусудама та модульне оригамі. Вони являють собою 
фігури, зібрані з окремих частин (модулів). У результаті 
отримують гарні паперові вироби,  але для їх виконання 
потрібно більше часу і терпіння.

                        Кусудама                               Пінгвін

3. Мокре складання. Для цього виду оригамі використо-
вується мокрий папір, це дозволяє уникнути гострих кутів 
і домогтися плавних ліній.

                         Бик                                   Лисиця з лисенятком

Чому мистецтво оригамі з’явилось і розвинулось 
у Китаї та Японії?

ОРИГАМІ 
«СТРИБУЧА  ЖАБКА»

Для виготовлення жабки тобі знадобиться поло-
вина аркуша кольорового паперу. Якщо надавити 
на задній край спинки жабки і палець сповзе, — 

жабка стрибне. Можна організувати змагання: чия жабка 
стрибне вище і далі.

Наші помічники:
 • кольоровий папір
 • олівець
 • ножиці 
 • клей ПВА
 • пензлик
 • серветка

Наші помічники:
• кольоровий папір
•• ооллііввееццьь
• ножиці
• клей ПВА
•• ппееннззллиикк
• серветка
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«Стрибучу жабку» складаємо так:
         1                    2                   3                    4                       5

         6                           7                             8                              9

      10                              11                      12                            13

                                      14                          15

Творимо красу разом
У вільний час разом із сусідом  доповніть образ 
жабки, приклеївши їй очка, та створіть композицію 
«Жаби на болоті».

ОРИГАМІ  «ГОЛІВКА,  
ЩО  ВІДКРИВАЄ  ПАЩУ»

Зроби з квадратного аркуша паперу веселу іграш-
ку, яка вміє відкривати пащу. Перетвори її на го-
лову будь-якого персонажа: казкового дракона, 

акули, мишки, пташки. У цьому тобі допоможе фантазія, 
уява й умілі руки. 

Наші помічники:
 • кольоровий папір
 • олівець
 • ножиці 
 • клей ПВА
 • пензлик
 • серветка

Наші помічники:
• кольоровий папір
•• ооллііввееццьь
• ножиці 
• клей ПВА
•• ппееннззллиикк
• серветка
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Оригамі «Голівка, що відкриває пащу» складаємо так:
Відчуй себе справжнім дизайнером і за схемою склади 
«Голівку, що відкриває пащу» на основі квадрата зі сторо-
ною 20 см.

       1                          2                         3                     4                 5

       6             7            8                   9         10                 11

Готовий виріб розмалюй за власним задумом. Поясни 
друзям, як зробити таку іграшку.

Творимо красу
Ти отримав голівки казкових персонажів для 
лялькового театру. Разом з однокласниками 

придумайте цікаву історію, яка б могла з ними трапитися. 
Розподіліть між собою ролі та покажіть виставу першо-
класникам.

Галерея дитячих робіт

Ляльковий театр «Оригамі»
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ВИГОТОВЛЕННЯ 
ШТУЧНИХ  КВІТІВ

Квіти супроводжують нас усюди. Вони приносять 
нам величезну радість, хоча інколи важко поясни-
ти — чому. 

Шкода, що живі квіти недовговічні й швидко в’януть…
Штучні квіти з'явилися не випадково, а цілком законо-

мірно: по-перше, термін життя зрізаних квітів дуже ко-
роткий, а по-друге, людина вічно прагне до досконалості, 
максимально наближаючи свої творіння до дивовижних 
витворів природи. Зараз штучні квіти міцно увійшли до на-
шого життя і стали одним із головних елементів інтер'єру. 
Їх виготовляють із різних матеріалів: паперу, тканини, 
шкіри, бісеру, воску, пластмаси тощо.

Розглянь фото та поясни, з яких матеріалів можна 
виготовити штучні квіти.

Мистецтво виготовлення квітів має багатовікову істо-
рію. Уперше їх стали виготовляти ще давні єгиптянки, по-
тім цю моду перейняли гречанки й римлянки, які штучними 
квітами почали прикрашати храми. Штучні квіти красиві, 
довговічні, безпечні та зручні. Це прикраса не лише для 
приміщень, але й для водойм, вітрин або одягу. Вони мак-
симально близькі до живих рослин за своїм зовнішнім ви-
глядом і набагато довше зберігають свою красу, ніж тен-
дітні творіння природи.
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НАТЮРМОРТ 
«КВІТИ  У  ВАЗІ»

Пригадай, яку композицію називають натюрмор-
том. Що є складовими елементами натюрморту?

Наші помічники:
 • кольоровий папір
 • гофрований папір
 • картон-основа
 • олівець
 • ножиці 
 • клей ПВА
 • пензлик
 • серветка

Натюрморт «Квіти у вазі» робимо так:
1. Із гофрованого паперу різних відтінків рожевого ко-

льору наріж для квітів по 5 квадратів розмірами 6×6 см, 
5×5 см, 4×4 см.

2. Склади 5 квадратів один на одний, а потім учетверо, 
і виріж, як показано на фото.

Наші помічники:
• кольоровий папір
• гоффррований папірр
• картон-основа
• олівець
• ножиці 
• клей ПВА
• пензлик
• серветка

3. Склади пелюстки по дві й обкрути їх навколо олівця 
технікою торцювання. Утворився нижній шар квітки. Про-
довжуй обкручувати та вклеювати пелюстки, утворюючи  
шари об’ємної квітки.

4. Так само виготов ще дві квітки іншого розміру.

5. Із двобічного зеленого паперу впоперек аркуша виріж 
смужку завширшки 5 см і переріж її навпіл.

6. Наклади отримані прямокутники один на одний і 
склади їх навпіл по довжині. Намалюй половинку листоч-
ка від згину й виріж. Не розкриваючи, загофруй два лист-
ки разом, як показано на фото. Так само виготов листки 
меншого розміру.
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7. Виріж вазу за власним задумом.
8. Поєднай усі елементи в композицію, додавши пло-

щину, на якій стоїть ваза.

Творимо красу
У вільний час скористай-
ся своїми дизайнерськими 
вміннями. Квітку, виконану 

в техніці торцювання,прикріпи до 
дротини або дерев’яної палички й 
перетвори в об’ємну квітку. Об’єднай 
декілька об’ємних квітів у букет, до-
дай деталі, які прикрасять створе-
ну композицію, і подаруй близькій 
людині. 

ПАПЕРОВА  КВІТКА 
«НАРЦИС»

Наші помічники:
 • кольоровий папір
 • гофрований папір
 • олівець
 • ножиці 
 • клей ПВА
 • пензлик
 • серветка
 • дерев’яна паличка 
або дріт

 • шило або циркуль

Паперову квітку «Нарцис» робимо так:
1. Візьми 2 квадрати білого паперу зі стороною 7 см 

і зроби з боків надрізи завглибшки 2 см.

Наші помічники:
• кольоровий папір
• гофрований папір
•• ооллііввееццьь
• ножиці 
• клей ПВА
• пензлик
•• ссееррввееттккаа
• дерев’яна паличка 

або дріт
• шило або циркуль
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2. Візьми олівець або пензлик і щільно накрути проти-
лежні пелюстки. Так само накрути другу пару пелюсток. 
Зроби дві такі заготовки і склей їх у центрі, розташувавши 
пелюстки в шахматному порядку.

3. Із жовтого гофрованого паперу виріж коло діаметром 
5 см й обгорни навколо олівця (техніка торцювання). При-
клей у центр квітки.

4. Паличку або дріт завдовжки 20 см обмотай смужкою 
зеленого паперу. Відступи 5 см від краю, зроби потов-
щення. Із смужки 1,5×6 см виріж листочок і приклей трохи 
нижче від потовщення.

5. Прямокутники гофрованого паперу 4×25 см склади 
навпіл і склей. Виріж із них листочки.

6. Зроби отвір шилом у центрі квітки, змасти клеєм 
кінчик стебла та  встав в отвір квітки.

 
Творимо красу
У вільний час виготов для квітів вазочку з картон-
ної трубки.
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Галерея дитячих робіт

КОЛАЖ

Ознайомимося ще з однією дизайнерською тех-
нікою, яка має назву колàж. Колаж (у перекладі з 
французької мови — наклеювання) — це аплікація, 

виконана повністю або частково зі шматків паперу, тка-
нини чи інших матеріалів, які приклеюються до основи. У 
роботі використовують папір різного сорту, фото, листів-
ки, фоторепродукції тощо. Паперовий колаж складається 
з відібраних фрагментів цих матеріалів.

Техніка створення колажу полягає в приклеюванні 
чи прикріпленні будь-яким іншим способом (на-
приклад, за допомогою скотчу, скріпок, степлера, 

пластиліну тощо) на основу (найчастіше паперову) найріз-
номанітніших вирізок (фотографій, зображень із журналів, 
газет, листівок, плакатів, а також якихось інших деталей, 
слів, букв, символів) на визначену тему. 

Чим цікавий колаж? У колажі одні матеріали доповнюють 
інші. Колаж дуже добре передає відтінки кольорів, карти-
ни виходять більш фактурними (гладкими, ворсистими, 
шершавими).

Які матеріали та інструменти використовують для 
створення колажу?
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НАТЮРМОРТ
У  ТЕХНІЦІ  КОЛАЖУ

Образна основа для колажу — об’єкти природи й 
навколишнього світу — повинні бути в тебе перед очима 
(у вигляді фотографій). За необхідності ці об’єкти мож-
на спростити, відкинувши другорядні деталі. Не варто 
відразу братися за складні роботи. Краще взяти простий 
малюнок, але створити виразний образ.

Наші помічники:
 • кольоровий папір
 • старі глянцеві 
журнали

 • рекламні буклети
 • картон-основа
 • олівець
 • ножиці 
 • клей ПВА
 • пензлик 
 • серветка

Композицію в техніці колажу робимо так:
1. Виріж із журналів фрагменти натюрморту: квіти, 

фрукти або овочі, посуд.
2. Вибери колір картону-основи для колажу. 
3. Для стола підбери смужку паперу або тканини.
4. Розташуй головні елементи натюрморту на основі, 

продумай деталі та додай їх.
5. Поступово приклей усі елементи, починаючи з голо-

вних. Готовий колаж просуши під пресом.

Наші помічники:
• кольоровий папір
• старі глянцеві 

жууррнали
• рекламні буклети
• картон-основа
• олівець
• ножиці 
• клей ПВА
• пензлик 
• серветка

Творимо красу
У вільний час, використовуючи вирізки з глянце-
вих журналів, спробуй зробити пейзажі із зобра-
женнями місць, де б тобі хотілося побувати.

КОЛАЖ «ПОРТРЕТ  ГЕРОЯ»

Портрет — зображення пев-
ної людини або групи людей 
з метою передачі їх схожос-
ті. Відтворення зовнішньої

подібності не є основним завданням 
портрету. У ньому художник передає 
характер, емоційність людини, роз-
криває її душевні переживання, вну-
трішній світ, життєві цінності та своє 
ставлення до зображуваної особи. 
Створи портрет улюбленого героя лі-
тературного твору, мультфільму або 
кінофільму в техніці колажу.
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Наші помічники:
 • кольоровий папір
 • фломастер 
або маркер 

 • картон-основа
 • ґудзики
 • тканина
 • нитки для в’язання
 • олівець
 • ножиці 
 • клей ПВА
 • пензлик 
 • серветка

Колаж «Портрет героя» робимо так:
1. За шаблоном або самостійно виріж силует голови ге-

роя та наклей його на білий чи кольоровий аркуш картону.
2. Намалюй фломастером або зроби в техніці аплікації 

брови, очі й повіки.
3. Добери ґудзики, приклей на місце зіниць і носа, із 

кольорового паперу виріж і приклей ротик.
4. Підбери яскраву тканину, яка підходить образу героя, 

виріж із неї та приклей комірець.
5. Щоб сформувати косиці або волосся, на лінійку за-

вдовжки 20—30 см намотай нитки для в’язання. Розріж 
нитки з одного боку та заплети косицю. Приклей волосся 
на портрет.

6. Для створення передньої частини зачіски на лінійку 
або картон завдовжки 15 см намотай нитки, розріж їх з 
одного боку.

Лобну ділянку на портреті змасти клеєм. Розподіли нит-
ки над бровами, загнувши їх менш ніж наполовину, щоб 
утворився рівний край лінії волосся на маківці.

 

Наші помічники:
• кольоровий папір
• фломастер 

або маркер 
• картон-основа
• ґудзики
• тканина
• нитки для в’язання
• ооллііввееццьь
• ножиці 
• клей ПВА
• пензлик 
• серветка

Творимо красу
У вільний час створи гумористичний портрет рід-
них або близьких людей.

Галерея дитячих робіт



4544

ВИШИВАННЯ

Пригадай, що називають вишивкою. Які матеріали 
та інструменти використовують для вишивки? Які 
мотиви переважають в українських  вишивках?

Українська вишивка налічує більш як 100 різних швів. 
В основі їх виконання лежать кілька найпростіших, які 
називають початковими швами. Це шви: «уперед голкою», 
«назад голкою». 

Шов — це неперервний ряд стібків на тканині.
Стібîк — це частина шва між двома проколами 
голки.

Для того щоб зручно було вишивати, слід пра-
вильно вибирати довжину нитки. Коротку нитку 
потрібно часто міняти, а довга нитка заплутується. 

шов

стібок
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Прийнята довжина нитки для роботи — 50–60 см. У ви-
шивці лицьовий і виворітний боки тканини мають бути 
акуратні, без вузликів і кінців ниток. 

Пригадай правила техніки безпеки під час роботи 
з голкою та ножицями (дивись форзац). Як пра-
вильно відміряти потрібну довжину нитки?

ОЗДОБЛЕННЯ  СЕРВЕТКИ 
ШВОМ  «УПЕРЕД  ГОЛКУ»

Шов «уперед голку» — це ряд стібків і проміжків 
між ними однакової довжини. 

Шов «уперед голку» використовують для вишивання 
контуру малюнка або як основу для деяких вишивальних 
швів. Виконують шов, рухаючись голкою справа наліво. 
Стібки прокладають у будь-якому напрямку за прямою або 
вигнутою лінією. 

Вимоги до виконання шва:
1. Усі стібки мають бути однакової 

довжини.
2. Проміжки між стібками мають бути 

однаковими.
3. Шов не повинен стягувати тканину.

Як закріпити нитку? Коли нитка закінчується, її 
потрібно закріпити. Для цього виведи голку з нит-
кою на виворітний бік. Зроби невеличкий стібок, 

піддівши декілька ниток, залиши на поверхні невеличку 
петлю. Голку протягни в петлю і затягни стібок. 

 
Працюємо на уроці

Наші помічники:
 • тканина
з полотняним
переплетенням 
20×20 см

 • голка
 • нитки муліне
 • ножиці

Серветку швом «уперед голку» оздоблюємо так:
Для серветки візьми тканину будь-якого кольору з до-

бре помітним полотняним переплетенням ниток. Виріж із 
неї прямокутник або квадрат бажаного розміру (приблиз-
но 20×20 см).

1. Зроби по краях серветки бахрому: висмикни всі нит-
ки, починаючи з крайніх, щоб вийшла бахрома завширш-
ки близько 1 см. Добери для вишивки нитки контрастних 
кольорів.

Наші помічники:
• тканина

зз ппооллооттнняянниимм
переплетенням 
20×20 см

•• ггооллккаа
• нитки муліне
• ножиці
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2. Оздоб серветку по краях швом «уперед голку», до-
тримуючись вимог виконання шва та правил безпечної 
роботи з голкою і ножицями.

Творимо красу
У вільний час доповни оздоблення серветки 
вишивкою, використовуючи різні кольори ниток 
та різну відстань між стібками.

ОЗДОБЛЕННЯ  СЕРВЕТКИ 
ШВОМ  «НАЗАД  ГОЛКУ»

Шов «назад голку» — це неперервний ряд одна-
кових за розміром стібків, що виконується справа 
наліво. При виконанні кожного стібка шва голкою

проколюють тканину з лицьового боку за робочою нит-
кою, а потім — з виворітного боку виколюють голку на два 
стібки вперед. Відстань між стібками і розмір самих стібків 
може бути різним. 

             Лицьовий бік                           Виворітний бік

Якщо проміжки між швами відсутні, то стібки щільно 
укладатимуться один до одного. Цей різновид шва нагадує 
машинну строчку. Він так і називається — шов «строчка».

          Лицьовий бік                                Виворітний бік
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Працюємо на уроці

Наші помічники:
 • тканина
з полотняним
переплетенням 
20×20 см

 • голка
 • нитки муліне
 • ножиці

Серветку швом «назад голку» оздоблюємо так:
1. На аркуші паперу, що має розмір серветки, зроби ес-

кіз контурного малюнка для вишивки. Ти можеш намалю-
вати квітку, метелика, фрукти, грибочок.

2. За допомогою копіювального паперу переведи ескіз 
малюнка  на серветку, підбери кольори ниток та виший 
швом «строчка». 

Увага! Пам’ятай про правила безпечної роботи з голкою.

Наші помічники:
• тканина

зз ппооллооттнняянниимм
переплетенням 
20×20 см

•• ггооллккаа
• нитки муліне
• ножиці

Творимо красу
У вільний час виший на серветці сюжетний малю-
нок і зроби подарунок рідним.

 

Галерея дитячих робіт
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ОБ’ЄМНА  АПЛІКАЦІЯ 
ІЗ  ТКАНИНИ  І  ҐУДЗИКІВ

Ґудзик — застібка на одязі, призначена для 
з'єднання її частин. Ґудзик, розміщений на одній 
частині одягу, просовується в петлю на іншій час-
тині, і тим самим здійснюється застібання. 

У давнину люди замість ґудзиків з'єднували 
шматки свого одягу шипами від рослин, кісточ-
ками тварин і палицями. У Давньому Єгипті вже 

використовувалися пряжки, або одну частину одягу про-
тягували в отвір, зроблений в іншій, або кінці просто 
зв'язувалися. 

У часи Київської Русі тривалий 
час ґудзики використовували як 
частину одягу, що здатна відлякати 
ворожі людині сили. 

Можна виділити чотири основні функції ґудзика: 
• ґудзик як застібка; 
• ґудзик як прикраса; 
• ґудзик — оберіг або талісман; 
• ґудзик як розпізнавальний знак.
Своєю вишуканістю ґудзики демонстрували багатство 

їх власника. Зроблені із золота, срібла і слонової кістки, 
вони символізували достаток і високе становище в сус-
пільстві.

Яке призначення мають ґудзики? Із чого їх виго-
товляють?
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ОБ’ЄМНА  АПЛІКАЦІЯ  З  ТКАНИНИ 
З  ВИКОРИСТАННЯМ  ҐУДЗИКІВ

Наші помічники:
 • картон-основа
 • тканина 
(фетр, фліс, драп, 
кашемір, джерсі, 
фланель, сукно)

 • викрійки
 • ґудзики
 • шпильки
 • крейда
 • ножиці
 • голка
 • нитки
 • клей
 • олівець
 • пензлик

Об’ємну аплікацію з тканини і ґудзиків робимо так:
1. Підбери тканину для майбут-

ньої аплікації відповідно до обра-
ної  тварини.

2. На картон-основу виклади 
шаблони — викрійки деталей, олів-
цем познач місця їх наклеювання.

3. На зворотний бік тканини при-
клади викрійку, прикріпи її шпилька-
ми,  обведи  крейдою та виріж по кон-
туру. Будь обережним зі шпильками.

Наші помічники:
• картон-основа
• тканина 

(фетр, фліс, драп, 
кашемір, джерсі, 
ффланель, сукно))

• викрійки
• ґудзики
• шпильки
• крейда
• нноожжиицціі
• голка
• нитки
• клей
• олівець
• пензлик

4. Добери й виклади ґудзики для додаткових деталей. 
Познач на розкроєній тваринці  місця пришивання ґудзи-
ків та приший їх, дотримуючись правил безпечної роботи 
голкою.

5. Змасти зворотну сторону тканини клеєм і наклей на 
основу.

6. Готову аплікацію поклади під прес до повного виси-
хання.

Творимо красу
У вільний час придумай оточення тваринки та 
створи композицію.
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ВИГОТОВЛЕННЯ  М’ЯКОЇ  
ІГРАШКИ

Розкрій швейних виробів виконують у такій послі-
довності:
1. Підготовка тканини до розкроювання.

Спочатку тканину уважно оглядають, визначають її ли-
цьовий і виворітний боки, напрямок нитки основи. Тканину 
зволожують і прасують уздовж нитки основи.

2. Настилання тканини.
Тканину для розкроювання розкладають лицьовим 

боком усередину. Під час настилання тканину ретельно 
розправляють, щоб на ній не було заломів і перекосів.

3. Розкладання викрійки на тканині та крейдування.
Зверху на виворітному боці тканини розкладають ви-

крійки так, щоб напрямок стрілок на них збігався з на-
прямком нитки основи. Викрійки розміщують на тканині 
економно. Їх приколюють до тканини шпильками для того, 
щоб вони не зсувалися. Викрійки обводять крейдою точно 
по контуру, тобто виконують крейдування. 

4. Викроювання деталей.
Викроюють деталі точно по лінії розкроювання. Тканину 

не можна піднімати і пересувати під час розкроювання. 
Після розкроювання шпильки витягують і деталі викрійки 
знімають із тканини.

М’яка  іграшка  «Ялиночка»

Наші помічники:
 • серветки 
для прибирання

 • стрічка
 • викрійка
 • ґудзики
 • шпильки
 • крейда
 • ножиці
 • голка
 • нитки
 • вата

М’яку іграшку «Ялиночка» 
виготовляємо за зображеннями так:

Розглянь уважно фото на цій та наступній сторінках. 
Поясни послідовність виготовлення м’якої іграшки. 

Наші помічники:
• серветки 

для прибирання
• стррічка
• викрійка
• ґудзики
• шпильки
• крейда
• ножиці
• голка
• нитки
• вата

1 2
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Який шов використовується для оздоблення іграш-
ки? Що треба зробити, щоб надати іграшці об’єму? Яких 
правил безпечної праці потрібно дотримуватися при 
роботі зі шпильками, голкою та ножицями?

Творимо красу
Виготуй іграшку іншої форми, попередньо зро-
бивши викрійку. Прикрась іграшками ялинку.

3 4 5

6 7

Галерея дитячих робіт
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ПРОЕКТ «НОВОРІЧНА КРАСУНЯ»

Невід'ємною супутницею ново-
річних свят стала ялинка — вічно-
зелена красуня. Звідки з'явилася 
традиція прикрашати будинки 
ошатною ялинкою? 

З давнини наші предки вважали, 
що в деревах живуть духи життя і 
родючості, від яких безпосередньо 
залежить урожай. 

Головною серед священних де-
рев була ялина. Вона символізува-
ла життя і відродження. Вбираючи 
святкову ялинку, люди підвішували 
на її гілки яблука як символ родючості, а також яйця — 
символ народження і життя. 

У наш час використовують як натуральні, так і штучні 
ялинки. Від штучної ялинки немає сміття, її можна вико-
ристовувати кілька років поспіль, зберігаючи тим самим 
насадження живих ялинок. Природньо, що темою цього-
річного проекту є виготовлення макета штучної ялинки з 
різних матеріалів.

Минулого року ви вже навчилися виконувати всі етапи 
проекту, працюючи самостійно або в групі.Тепер ми ра-
димо вам поділитися на творчі групи, кожна з яких буде 
працювати над завданням для пошукової діяльності, а по-
тім виготовляти макети штучних ялинок в різних техніках. 

Подумай, де ти використаєш свій виріб. Кому ти 
можеш його подарувати? Поясни, які переваги 
має використання на Новий рік штучної ялинки 
замість натуральної. 

Завдання для пошукової діяльності

Творчі групи
1. Дослідники. Дізнайтеся, коли  на Україні ялинка 

стала символом Нового року. Чим прикрашали ялинки 
в давнину?

2. Технологи. Дізнайтеся, які техніки можна викорис-
тати для виготовлення ялинки власноруч? Які матеріали 
й інструменти використовуються?

3. Дизайнери. Дізнайтеся, коли почали прикраша-
ти ялинки іграшками? Які традиції прикрашання ялинки 
в інших країнах?

4. Конструктори. Дізнайтеся, як виготовити основу-
конус для майбутньої ялинки? 
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